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Brugsvejledning til 
Amigo HD forstørrelsesapparat 
 

Tillykke med Deres køb af Amigo HD fra Lys og lup. Amigo HD er et håndholdt forstørrelsesapparat, som De 

kan have med overalt. Amigo HD vejer under 600 gram, har en unikt designet støttefod, og kan bruges til 

såvel læsning som hobbybrug, og til at se på afstand. Med sin kompakte størrelse finder den nemt plads i 

Deres skød eller på et bord, og er således den ideelle følgesvend, både derhjemme og når De er på farten. 

Med Amigo HD kan De let læse kontoudtog fra banken, kuponer, recepter, menuen på en restaurant, og 

underskrive checks – overalt hvor De har brug for transportabel forstørrelse. Amigo HD leverer timevis af 

synsunderstørrelse. 

Med sin indbyggede, 7 tommer store skærm kan Amigo HD forstørre op til 14 gange, og med udvidet zoom 

indtil 25 gange. Den indbyggede fastfrysnings-funktion og mulighed for at gemme de ”fastfrosne” billeder 

gør, at De kan bruge apparatet som digitalt fotografiapparat, og siden hen forstørre de optagne billeder. Og 

med syv forskellige farve- og kontrast-tilstande finder De nemt én, der passer til Deres syn og smag. 

Amigo HD leveres med et praktisk 

opbevarings-etui, indbygget batteri, USB- og 

HDMI-kabler, strømforsyning samt to års 

fabriksgaranti. 
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Sikkerhedsforskrifter 
Af hensyn til Deres egen sikkerhed, samt optimal ydeevne og levetid for Deres Amigo HD, bedes De læse 

følgende sikkerhedsforskrifter omhyggeligt. 

Retningslinjer for generel brug 
 Følg alle advarsler og instruktioner der er trykt på produktet. 

 Pas godt på Deres Amigo HD, når De bruge den uden døre – den bør ikke udsættes for ekstreme 

eller hurtige ændringer i temperatur eller fugtughed. Ved ekstreme temperaturer kan det blive 

nødvendigt at kalibrere autofokuseringen. 

 Undgå at placere Amigo HD på en radiator eller anden varmekilde, eller i stærkt sollys i længere tid 

ad gangen. 

 Undgå elektriske stød, ved at undlade at skille apparatet ad. Overlad al reparation til et autoriseret 

værksted. 

 Undlad at bruge Amigo HD i eller nær vand. Amigo HD er ikke bygget til at modstå væsker af nogen 

art. 

 Undlad at bruge Amigo HD i tilfælde af tordenvejr eller andre voldsomme vejrfænomener. 

 Undlad ar bruge Amigo HD i nærheden af åben ild, eller brandbare materialer eller væsker. 

Transport 
 Amigo HD leveres med et praktisk bæreetui, til brug når De transporterer apparatet. For at undgå 

skader hvis apparatet tabes ved et uheld, bør De altid opbevare det i etuiet, når det ikke er i brug. 

 Dette produkt er beregnet til transportabel brug. Vær forsigtig når De forbinder eller frakobler det 

medleverede tilbehør. 

Vedligeholdelse 
 Sluk altid for strømmen i Amigo HD, når den ikke er i brug. 

 Får De behov for at rengøre Amigo HD, bør De anvende en blød og let fugtig klud, eller med en 

antistatisk klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler på apparatets plast-overflade. 

Interferens 
Hvis Amigo HD udsættes for kraftige magnetfelter eller radiostråling, kan det påvirke apparatets ydeevne 

negativt, f.eks. i form af forstyrrelser på skærmbilledet. Hvis dette sker, anbefales det at slukke for 

apparatet, og flytte det til et andet sted inden De fortsætter brugen. 

Salgspakkens indhold 
Ud over nærværende 

vejledning indeholder 

salgspakken følgende: 

1. Amigo HD 

2. Pudseklud 

3. Opbevaringsetui 

med bærestrop 

4. Lysnetadapter 

5. USB-kabel 

6. HDMI-kabel 
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På selve Amigo HD finder De følgende: 

A. Højttaler 

B. 7 tommer stor skærm 

C. Knap til billedgalleri (grøn) 

D. Knap til valg af farve- og 

kontrasttilstande (blå) 

E. Stik til lysnetadapter 

F. Fire-vejs knap (”joystick”, hvid) 

G. Knap til at forøge forstørrelsen (gul, 

med plus-tegn) 

H. Knap til at formindske forstørrelse 

(gul, med minus-tegn) 

I. Tænd/sluk-knap (grøn) 

J. Batteriindikator-lys 

K. LED-belysning 

L. Knap til at gemme et ”fastfrosset” 

billede, samt til at fokusere 

kameraet manuelt 

M. USB-stik 

N. Kameralinse 

O. Mini-HDMI-stik 

P. Knap til at vælge mellem 

automatisk og manuel fokusering 

Q. Støttefod 

Brug af Amigo HD 
Deres Amigo HD kan drives på to måder: 

 På strøm fra en stikkontakt, med den medleverede lysnetadapter, eller 

 På strøm fra det indbyggede, opladelige batteri. 

Fra fabrikken er det indbyggede batteri delvist opladet. Vi anbefaler, at De lader Amigo HD helt op, inden 

De tager apparatet i brug (mere på side 6 om, hvordan indikatorlysene viser apparatets ladestand). 

 Hvis De har sluttet apparatet til en computer, vises et USB-symbol som det 

der er vist her til højre, på apparatets skærm inden for 30 sekunder. 

  



Brugsvejledning til Amigo HD forstørrelsesapparat 

Side 5 – Lys og lup ApS – Erhvervsvej 30 – 2610 Rødovre – Tlf. 43 451 451 – lysoglup@lysoglup.dk – www.lysoglup.dk 

Tilslutning af lysnetadapteren 
Til Deres Amigo er medleveret en 

lysnetadapter med stik-indsatser der passer 

til stikkontakter i forskellige egne af verden. 

Første gang De bruger den, skal De…: 

1. Vælge den indsats, der passer til 

danske/europæiske stikkontakter (se 

illustrationen til højre). 

2. Skubbe indsatsen på plads i den 

udskæring, der findes på den ene side 

af lysnetadapteren, indtil den låses på plads med et hørbart ”klik”. 

Herefter tilsluttes lysnetadapteren således: 

1. Sæt stikket på lysnetadapterens ledning i det runde strøm-stik på 

Amigo HD (se illustration til højre) 

2. Sæt lysnetadapteren i en stikkontakt som vist til højre, og tænd for 

strømmen. 

Når strømmen tilsluttes, vises det batterisymbol der er 

illustreret til venstre, på Amigo HDs skærm. 

Opladning af batteriet 
Deres Amigo HD har et indbygget, opladeligt batteri, som løbende kan oplades 

direkte inde i apparatet, også når det er i brug. Det anbefales at lade apparatet 

være tilsluttet lysnettet via adapteren når det ikke er i brug, så batteriet er op-

ladet og klar til brug, når De skal bruge Deres Amigo HD udenfor ”stikkontakt-

rækkevidde”. Det er ikke muligt at over-oplade batteriet. 

Vigtigt, når De bruger apparatet på batteristrøm: 

 Det opladelige batteri bør lades helt op før det tages i brug første gang. 

 Når apparatet er helt opladet, kan De regne med mellem 3 og 5 timers drift mellem hver opladning, 

afhængig af lysstyrken på skærmen samt brug af farve- og kontrasttilstande. 

For at oplade litiumion-batteriet i Deres Amigo HD, skal De blot tilslutte lysnetadapteren som beskrevet 

ovenfor. De kan fortsat bruge apparatet, mens batteriet oplades. 

Har De ikke brug for Amigo HD mens apparatet oplades, kan de sætte det i standby-tilstand efter tilslutning 

af lysnetadapteren ved at trykke på den grønne tænd/sluk-knap. Får De senere i opladningsprocessen brug 

for apparatet, kan De tænde det igen ved at trykke på den grønne tænd/sluk-knap og holde på den i nogle 

sekunder. 
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Batteri-indikatorlys 
Deres Amigo HD har to små indikatorlys i det ene hjørne nær tænd/sluk-knappen 

(se illustrationen til højre), som viser batteriets aktuelle ladestand: 

Blåt 
indikatorlys 

Orange 
indikatorlys 

Strømkilde Betydning 

Tændt Slukket Lysnetadapter Lysnet er tilsluttet, og batteriet oplades. 

Tændt Tændt Lysnetadapter Lysnet er tilsluttet, og batteriet er ladet helt op. 

Slukket Tændt Indbygget batteri Batteriet er ladet helt/næsten helt op. 

Slukket Blinker Indbygget batteri Batteriet er ved at løbe tør for strøm, og trænger til 
opladning. 

Blinker Slukket Indbygget batteri Apparatet er i standby-tilstand. 

Slukket Slukket Indbygget batteri Apparatet er slukket. 

 

De vil desuden blive advaret, når batteriet kun har strøm tilbage til cirka et kvarters drift, med et batteri-

symbol på skærmen i cirka 2 sekunder, samt en klokkelyd. 

Når De tænder for Amigo HD, vises et batteri-symbol i cirka 2 sekunder, som 

angiver batteriets ladestand. Hvis batteriet er næsten tomt, viser batteri-

symbolet en rød stribe – se illustrationen til højre. 

Tænde og slukke 
For at tænde og slukke for Amigo HD, skal De…: 

1. Lokalisere den runde, grønne tænd/sluk-knap i apparatets nederste, højre 

hjørne (se illustration til højre). 

2. Tryk knappen ind, og hold på den i et par sekunder: Nu høres en klokkelyd, 

og der vises et billede på skærmen. 

3. For at slukke skal De igen trykke og holde den runde, grønne tænd/sluk-knap i et par sekunder. De 

hører en kort tone, hvorefter apparatet slukker. 

Bemærk, at De kan sætte Amigo HD i standby-tilstand ved at give den grønne tænd/sluk-knap et kortvarigt 

tryk. For at ”vække” apparatet fra standby-tilstanden, skal De igen trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen. 

Justering af billedets størrelse 
Langs apparatets højre kant findes to gule knapper, mærket med hhv. et plus- 

og et minus-symbol. For at ændre forstørrelsen på det billede der vises på 

skærmen, skal De…: 

1. Trykke på den gule knap med plus-tegnet for et gøre billedet større, 

2. eller trykke på den gule knap med minus-tegnet for at gøre billedet 

mindre. 
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Valg af farve- og kontrasttilstande 
Ved apparatets venstre kant findes den blå knap til valg af farve- og kontrasttilstande (se 

illustrationen til venstre): Ved at trykke på denne knap kan De skifte mellem syv forskellige 

farve- og kontrasttilstande. Ved at trykke på den blå knap og holde den nede i et par 

sekunder kommer De direkte til den tilstand, hvor billedet på skærmen vises i sine naturlige 

farver. 

Bemærk, at disse 7 blot er et ”udvalg” af de i alt 28 tilgængelige farve- og kontrasttilstande. For at vælge 

Deres egen ”palet” af foretrukne farve- og kontrasttilstande, skal De…: 

1. Aktivere hovedmenuen i Amigo HD ved at trykke samtidigt på den grønne billedgalleri-knap til 

venstre på apparatets forside og den manuelle fokuseringsknap på apparatets bagside (mærket 

SAVE/MF). 

2. Bruge den hvide firevejs-knap øverst til højre på apparatets forside til at vælge det menupunkt der 

hedder USER SETTINGS. 

3. Brug den gule knap med minus-symbolet til at ”bladre” med, indtil DISPLAY er fremhævet. 

4. Tryk midt på firevejs-knappen for at vælge DISPLAY. 

5. Brug den gule knap med minus-symbolet igen, denne gang til at vælge PREFERRED COLOR MODES. 

6. Tryk midt på firevejs-knappen for at vælge PREFERRED COLOR MODES. 

Nu kan de bruge de gule knapper med hhv. plus- og minus-tegnet til at ”bladre” i listen over tilgængelige 

farve- og kontrasttilstande. Tryk midt på firevejs-knappen for at til- og fravælge de enkelte farve- og 

kontrasttilstande på listen. 

Justering af skærmens lysstyrke 
Skærmen på Deres Amigo HD er fra fabrikken indstillet til lysstyrke 3. For at justere lysstyrken, kan De bruge 

firevejs-knappen øverst til højre på apparatets forside: Tryk knappen til venstre for at mindske lysstyrken, 

eller til højre for at øge lysstyrken. Lysstyrken kan også ændres via apparatets menu-system – mere herom 

på side 8. 

Tænde og slukke for det indbyggede lys 
Deres Amigo HD har to indbyggede LED-lys på bagsiden, til at belyse det De ser på gennem apparatet. Disse 

lys tændes automatisk, når De tænder for Amigo HD. De kan om nødvendigt slukke dette lys, hvilket kan 

være praktisk når De f.eks. vil aflæse et ur, eller studere et fotografi med blank overflade. 

Dette gøres ved at trykke samtidigt på den blå tast valg af farve- og kontrasttilstande til 

venstre på apparatets forside, samt den gule knap med plus-tegnet, mens apparatet er tændt 

– derved vises kortvarigt et elpære-symbol med en streg over på apparatets skærm (se 

illustrationen til højre). Samme knapper bruges til at tænde for LED-lyset igen; herved vises 

kortvarigt et symbol med en lysende elpære på skærmen. 

Bemærk: Selv om LED-lyset er slukket, når De slukker for Amigo HD, vil lyset tænde næste gang De tænder 

for Amigo HD. 

Vis dato og klokkeslæt 
Når Amigo HD er tændt, kan De kalde det aktuelle dato og klokkeslæt frem 

ved at trykke på den grønne billedgalleri-knap og den gule knap med plus-

tegnet (begge på apparatets forside). For at vende tilbage til normal brug, 

skal De trykke på de samme to knapper igen. 
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Brug af opbevaringsetuiet 
Deres Amigo HD leveres med et opbevaringsetui med tilhørende bærestrop: For at 

undgå uheld og skader, bør De altid opbevare apparatet heri, når det ikke er i brug. 

Stroppen kan hænges omkring nakken eller over en skulder, når De har apparatet 

med ”på farten”. 

Brug af støttefoden 
Amigo HD har en praktisk støttefod, som kan stilles i to positioner, eller foldes 

helt ind når der ikke er brug for den. Til læsning anbefales, at støttefoden foldes 

ud til det første ”klik”; med støttefoden i denne stilling giver Amigo HD en 

bekvem forstørrelse af bøger, aviser og andet læsestof på et bord (se illustration 

til højre). 

Ved at vippe støttefoden lidt længere ud, kan Amigo HD stilles i en næsten lodret 

stilling, hvilket er velegnet til skrivearbejde, hobbyarbejde og andre ting der 

involverer rumlige, tredimensionelle objekter (se illustration til højre). 

Hvis De folder støttefoden ind og vælger automatisk fokusering, bliver Amigo HD 

velegnet til at se ting på en vis afstand, fra godt en halv meter og længere væk 

(se illustration til højre). 

Automatisk og manuel fokusering 
På bagsiden af Amigo findes to knapper; en 

omskifter (”B” på illustrationen til venstre) til valg mellem automatisk 

eller manuel fokusering: Når denne omskifter er sat til automatisk fokuse-

ring (mærket AF), vil kameraet af sig selv justere fokuseringen så De får 

det skarpest mulige billede. 

Når omskifteren sættes til manuel fokusering (mærket MF), kan De bruge fokuseringsknappen (”A” på 

illustrationen ovenfor til venstre) til at indstille fokuseringen som De foretrækker. 

Menusystemet i Amigo HD 
For at bruge Amigo HDs menuer, skal De trykke samtidigt på den grønne billedgalleri-knap på apparatets 

forside, samt den manuelle fokuseringsknap på apparatets bagside. Bemærk, at hvis LED-belysningen på 

apparatets bagside er tændt, vil det slukkes når De aktiverer menusystemet på denne måde. Fra 

hovedmenuen kan de vælge mellem: 

 USER SETTINGS 

 PRODUCT SETTINGS 

 FACTORY SETTINGS 

 IMAGE GALLERY 

Til at begynde med vil punktet USER SETTINGS være fremhævet med en gul farve (modsat de øvrige 

menupunkter, som vil have en blå baggrund). Ved hjælp af de gule knapper med hhv. plus- og minus-

tegnene kan De flytte den gule fremhævning op og ned mellem de tilgængelige valgmuligheder. For at fra- 

eller tilvælge det menupunkt der er fremhævet med gult, skal De trykke midt på firevejs-knappen øverst til 

højre på apparatets forside. Når De har foretaget de ønskede indstillinger, kan De vende tilbage til forrige 

menu (eller forlade menusystemet) ved at trykke på den blå knap til valg af farve- og kontrasttilstande til 

A B 
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venstre på apparatets forside. Efter et eller flere tryk på denne knap, forlades menusystemet, og Amigo HD 

viser det almindelige billede igen. 

De kan også forlade menusystemet direkte ved at trykke samtidigt på den grønne billedgalleri-knap og den 

manuelle fokuseringsknap på apparatets bagside – samme kombination som den der kaldte menusystemet 

frem. 

1. USER SETTINGS 
Under dette menupunkt findes forskellige muligheder for at indstille Amigo HD efter Deres præferencer. 

Når De forlader denne menu, gemmes Deres valg i Amigo HDs hukommelse til fremtidig brug – også selv 

om apparatet slukkes. 

 Languages: Her kan De vælge hvilket sprog, Amigo HD skal bruge i bl.a. menusystemet. 

 Audio: Indstillinger for lyde og hørbare signaler. 

 Display: Indstillinger for skærmen og de visuelle symboler mv. der vises på skærmen. 

 Time & Date: Indstilling af den indbyggede ur- og kalenderfunktion. 

Indstilling af ur/kalender 
Amigo HD har en indbygget ur- og kalenderfunktion, så De til enhver tid kan kalde det aktuelle klokkeslæt 

og dato frem på skærmen. Dette fordrer naturligvis, at ur/kalender er stillet korrekt, hvilket foregår som 

følger: 

1. Aktiver menusystemet ved at trykke samtidigt på den grønne billedgalleri-knap og på den manuelle 

fokuseringsknap. 

2. Tryk midt på firevejsknappen på apparatets forside til at aktivere menupunktet USER SETTINGS (er 

fremhævet med gult, så snart De kalder menuen frem) 

3. Tryk på den gule knap med plus-tegnet for at ”bladre” den gule markering hen på TIME & DATE. 

4. Tryk midt på firevejsknappen for at vælge menupunktet TIME & DATE. 

5. Tryk på den gule knap med minus-tegnet, indtil valgmuligheden SET DATE & TIME er fremhævet 

med den gule farve. 

6. Tryk midt på firevejsknappen for at vælge menupunktet SET DATE & TIME. 

7. Brug de gule knapper med plus- og minustegnene til at ”bladre” mellem time- og minuttal, dato 

osv. 

8. Brug firevejsknappen til at indstille det tal der er fremhævet med gult, og til at forsætte til næste 

del af klokkeslættet/datoen. 

9. Gentag trin 7 og 8, indtil alle dele af klokkeslæt og dato er indstillet korrekt. 

Når dato og klokkeslæt er behørigt indstillet, kan De vælge mellem 12- eller 24-timers format for 

klokkeslættet, og forskellige formater for datoen. Brug de gule knapper med plus- og minustegnene til at 

udpege den relevante indstillingsmulighed, og firevejsknappen til at ændre den fremhævede indstilling. 

Når ur- og kalenderfunktionen er indstillet, kommer De tilbage til normal brug ved at trykke på den blå 

knap til valg af farve- og kontrasttilstande. 

  



Brugsvejledning til Amigo HD forstørrelsesapparat 

Side 10 – Lys og lup ApS – Erhvervsvej 30 – 2610 Rødovre – Tlf. 43 451 451 – lysoglup@lysoglup.dk – www.lysoglup.dk 

2. PRODUCT SETTINGS 
Under dette menupunkt findes valgmulighede for at indstille forskellige egenskaber ved Deres Amigo HD. 

Bemærk: Hvis De har nulstillet Deres Amigo HD til fabriksindstillingerne, kan det være nødvendigt at gen-

indstille punkterne i denne menu. 

 SET SYSTEM TO 50/60 Hz 

Indstiller Amigo HD til lysnet med en frekvens på enten 50 eller 60 Hz. I Danmark bruger vi 50 Hz. 

 AUTO STANDBY 

Indstiller Amigo HD til at slukke af sig selv efter enten 5, 10, 20 eller 30 minutters inaktivitet. 

 CONFIGURE BUTTONS 

Under dette menupunkt kan De aktivere eller deaktivere følgende knapper efter behag: 

o Knappen til at ”fastfryse” billedet 

o Knappen til at gemme et fastfrosset billede 

o Knappen til billedgalleriet 

o Firevejsknappen til at panorere i et billede 

o Ur- og kalender-funktionen 

3. FACTORY SETTINGS 
Undermenuen FACTORY SETTINGS bruges til at fremvise tekniske informationer om Deres Amigo HD, og til 

om nødvendigt at ”nulstille” apparatet til de standard-indstillinger det havde fra fabrikken. 

 PRODUCT INFORMATION 

Viser oplysninger om Deres Amigo HDs serienummer, versionsnumre på apparatets elektroniske 

”indmad” og tilhørende programkode, samt valg af sprog. 

 RESET DELUXE SETTINGS 

Nulstiller alle indstillinger i Amigo HD til fabriksindstillingerne, med alle funktioner slået til. 

 RESET BASIC SETTINGS 

Nulstiller alle indstillinger i Amigo HD til et begrænset antal funktioner, som gør apparatet 

nemmere at bruge for brugere, der f.eks. har svært ved at overskue alle apparatets funktioner: Her 

vil funktionerne til fastfrysning af et billede, panorering i billeder, lagring af fastfrosne billeder, 

samt billedgalleriet være slået fra. 

4. IMAGE GALLERY 
Billedgalleriet er en nem og overskuelig funktion til at kigge på de ”fastfrosne” billeder De evt. har gemt i 

apparatets indbyggede mini-SD-lagringskort ved hjælp af knappen på bagsiden. Hvert billede har ”navn” 

efter det dato og klokkeslæt, hvor de blev ”fastfrosset”. 

 DISPLAY LIST OF SAVED IMAGES 

Viser en ”indholdsfortegnelse” over de billeder De har fastfrosset og gemt i apparatets billedgalleri. 

 DELETE ALL SAVED IMAGES 

Er en hurtig måde at slette alle de fastfrosne billeder, De måtte have gemt i apparatets billedgalleri. 
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”Fastfrysning” af billeder 
Med Amigo HD kan De ”fastfryse” det billede der vises på skærmen, på samme måde som med de 

moderne, digitale kameraer. De har mulighed for at justere forstørrelsen, panorere i billedet, og vælge 

farve- og kontrasttilstand for det fastfrosne billede. Dette er nyttigt til at ”indfange” f.eks. prisskilte, 

telefonnumre etc., og opbevare dem til senere gennemsyn. 

For at fastholde et billede på denne måde, skal De trykke midt på firevejsknappen øverst til højre på 

apparatets forside, og holde den nede i to-tre sekunder. Når billedet ”tages”; vil De høre en klokkelyd, og 

billedet på skærmen står stille, selv når De bevæger apparatet. 

De kan stadig bruge de gule knapper med plus- og minus-tegn til at justere størrelsen på det ”fastfrosne” 

billede, og bruge den blå knap til at skifte mellem forskellige farve- og kontrasttilstande. 

Når De ikke længere har brug for det fastfrosne billede, kan De stille apparatet tilbage til almindelig brug 

ved igen at trykke og holde midt på firevejs-knappen i to-tre sekunder. 

Gemme et fastfrosset billede til senere gennemsyn 
Når De har fastfrosset et billede som beskrevet ovenfor, kan De gemme billedet til senere gennemsyn i 

Amigo HD’s indbyggede billedgalleri, ved at trykke på og holde lagringsknappen på apparatets bagside ”i 

bund” i to-tre sekunder: Når billedet er lagret, vises et diskette-symbol (se illustration til 

højre), hvorefter Amigo HD vender tilbage til den normale tilstand med et ”levende” billede 

på skærmen”. 

Billedgalleriet i Amigo HD har plads til cirka 2000 billeder. 

Gennemse tidligere fastfrosne billeder 
Når De har ”fastfrosset” og lagret et eller flere billeder som beskrevet ovenfor, kan De kalde dem frem på 

skærmen på følgende måde: 

1. Tryk på den grønne billedgalleri-knap til venstre på apparatets forside, og hold den nede i 3 

sekunder: Derved fremvises det billede De senest har fastfrosset og gemt i billedgalleriet. Bemærk, 

at hvis LED-belysningen på apparatets bagside er tændt, vil den slukke når De kalder billedgalleriet 

frem. 

2. Har De flere fatsfrosne billeder i billedgalleriet, kan De bruge de gule knapper med plus- og minus-

tegnene til at ”bladre” frem og tilbage mellem billederne i galleriet. 

3. Når De har ”bladret” et billede frem, som De ønsker at studere nærmere, kan De trykke på den 

grønne billedgalleri-knap for at få mulighed for at…: 

a. Forøge eller formindske billedets størrelse ved brug af de gule knapper med plus- og minus-

tegnene. 

b. Når et billede vises i stor forstørrelse, kan De bruge firevejs-knappen til at panorere 

(”forskyde”) det viste udsnit af billedet op, ned, til højre og til venstre. 

c. Få billedet vist i forskellige farve- og kontrasttilstande ved at bruge den blå knap til venstre 

på apparatets forside. 

d. Slette billedet fra billedgalleriet ved at trykke og holde på lagrings-knappen på apparatets 

bagside. 

4. Når De er færdig med at studere et billede, kan De vende tilbage til oversigten over alle billederne i 

galleriet, ved at trykke på den grønne billedgalleri-knap til venstre på apparatets forside. 
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5. For at komme helt ”ud” af billedgalleriet og stille Amigo HD tilbage til almindelig drift, skal De 

trykke på den grønne billedgalleri-knap og holde den nede i 5 sekunder. 

Overfør fastfrosne billeder til Deres computer 
Deres Amigo HD kan sluttes til en computer, hvorved billederne i det indbyggede billedgalleri kan overføres 

til computeren. Det giver en masse muligheder for at opbevare, udskrive eller dele Deres billeder med 

andre. For at slutte Amigo HD til Deres computer, skal De…: 

1. Slutte det medleverede USB-kabel til Deres Amigo HD i den ene ende, og til en ledig USB-port på 

Deres computer. 

2. Computeren vil ”opfatte” Amigo HD som en almindeligt USB-lagringsenhed, navngivet enten 

”Amigo” eller ”Removable Disk”. 

3. Dobbeltklik på denne enhed – derved fremvises enhedens ”indhold” 

4. Vælg derefter den mappe der hedder ”Images” ved at dobbeltklikke med computerens mus. 

5. Herefter vises en oversigt over alle billeder i Amigo HDs billedarkiv: Nu kan De bruge 

computermusen til at flytte eller kopiere billederne til den relevante mappe på Deres computer. 

Opdatering af Amigo HDs software 
Fabrikanten udvikler løbende den software (programkode) der er inbygget i Amigo HD og deres øvrige 

produkter. Nyeste version af softwaren kan hentes på fabrikantens websted – se mere på 

http://www.enhancedvision.com/support/software.html 

Tilslutning af et tv-apparat 
Deres Amigo HD kan sluttes til et tv-apparat, hvorved De opnår et større billede, og dermed større 

forstørrelsesgrad end det er muligt på Amigo HDs indbyggede skærm. Til dette formål er medleveret et 

såkaldt HDMI-kabel, som passer til alle nyere tv-apparater. 

1. Sæt den ene ende af det medleverede HDMI-kabel i HDMI-stikket på Deres Amigo HD 

2. Sæt den anden ende af kablet i HDMI-stikket på Deres tv-apparat. 

3. Tænd for tv’et, og vælg HDMI-signalet (foregår almindeligvis på tv’ets fjernbetjening) 

Fejlretning 
Dette kapitel indeholder anvisninger på, hvordan De selv kan løse evt. tekniske vanskeligheder med 

Deres Amigo HD. 

Manglende strøm 

 Kan De bruge apparatet når det er tilsluttet lysnetadapteren? 

 Er lysnetadapteren sat korrekt i stikkontakten? 

Uskarpt/utydeligt billede på Amigo HDs indbyggede skærm 
 Rengør den indbyggede skærm og/eller kameralinsen på apparatets bagside ved hjælp af den 

medleverede pudseklud. 

 Prøv at variere afstanden mellem Amigo HD og det læsestof etc. De forsøger at se, evt. ved brug af 

støttefoden. 

 Prøv at skifte mellem de forskellige farve- og kontrasttilstande. 

 Vær sikker på at De har valgt den rigtige indstilling af støttefoden. 

http://www.enhancedvision.com/support/software.html
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 Tjek om kameraet er sat til manuel eller automatisk fokusering – af og til er den manuelle bedst til 

at sikre et skarpt billede. 

Billedet på skærmen er for lyst eller for mørkt 
 Amigo HD er beregnet til brug i moderat lyse omgivelser, fortrinsvis inden døre. Stærkt lys, f.eks. 

direkte sollys, kan skabe generende skygger og/eller forringe skærmens læsbarhed. Gå hen til et 

mere skyggefuldt sted og se, om ikke det hjælper på billedet. 

 Juster afstanden eller vinklen mellem Amigo HD og det læsestof etc. De prøver at se – dette kan 

være med til at afhjælpe problemer med fokuseringen. 

 Prøv de forskellige farve- og kontrasttilstande for at forbedre billedkvaliteten. 

 Juster skærmens lysstyrke gennem menusystemet som beskrevet på side 8. 

Batteriet holder ikke strøm 

 Kan De bruge apparatet når det er tilsluttet lysnetadapteren? 

 Er lysnetadapteren sat korrekt i stikkontakten? 

Amigo HD slukker på ”eget initiativ” 
Dette er ikke en fejl; Amigo HD er indrettet til at slukke af sig selv efter et vist tidsrum uden 

aktivitet/brug. For flere oplysninger om hvordan De kan indstille dette tidsrum, se side 9. 

Amigo HD giver bip-lyde fra sig 
Når batteriet kun har strøm tilbage til cirka et kvarters brug, vises i to sekunder et symbol med et 

batteri som er næsten tomt, med en enkelt rød ”strøm-streg” tilbage. Samtidig vil det ene af de to 

batteriindikator-lys nederst til højre på apparatets forside blinke, som tegn på at batteriet er næsten 

tømt for strøm. 

Lige før batteriet løber helt tør for strøm, vises batteri-symbolet med en mindre, rød ”strøm-streg”: 

Når det sker, skal Amigo HD sluttes til lysnetadapteren inden for et eller to minutter, hvis De fortsat 

ønsker at bruge apparatet – i modsat fald slukker det automatisk. 

Amigo HD bliver lun under brug 

Deres Amigo indeholder et kamera, en skærm og et batteri med tilhørende elektronisk ”indmad”, alt 

sammen på ganske lidt plads. Af den grund er det helt normalt, at apparatet bliver lunt, og undertiden 

temmelig lunt, under længere tids normal drift. Amigo HD vil aldrig blive varm nok til at frembyde en 

fare for brand eller personskade.  

Specifikationer 
Egenskaber: 

 Let og transportabelt design 

 30° justerbar støttefod 

 31 forskellige visningstilstande 

 Trinløs justering af forstørrelsesgraden 

 Mulighed for at ”fastfryse” det viste billede 

 Indbygget batteri med tilhørende opladnings-kredsløb 
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 Batterispare-funktion, som automatisk slukker apparatet efter en vis tid uden brug. 

Skærm: 

 7-tommers TFT-skærm med 16-bit farver 

 Lysstyrke: 600 candela pr. kvadratmeter (når lysstyrken er sat til maksimum) 

 Betragtningsvinkel indtil cirka 60° 

Fysiske dimensioner: 

Cirka 2½ cm tyk, 20 cm bred, og 14½ cm høj. 

Vægt: 

Små 600 gram 

Forstørrelsesgrad: 

Fra 1,4 til 25 gange (med udvidet zoom) 

Fabriksgaranti: 

2 år 

Temperaturforhold: 

 Under brug: Mellem 0°C og 40°C 

 Opbevares mellem –20°C og 60°C’ 

Strømforsyning og batteri: 

1 stk. 7,6 volt litium-ion-batteri med en kapacitet på 2950 milliamperetimer (indbygget). Ladetid: cirka 

fire timer, når batteriet er helt tømt for strøm. Afhængig af indstilling af lysstyrke og farve- og 

kontrasttilstande rummer batteriet strøm til mellem 3 og 5 timers brug udenfor ”stikkontakt-

rækkevidde”. 

Lysnetadapter: 

 UL-godkendt og CE-mærket 

 Strømforbrug: 0,8 ampere ved 100–240 volt vekselstrøm, ved enten 50 eller 60 Hz 

 Leverer 9 volt ved indtil 2,66 ampere 

Bemærk: Da fabrikanten løbende laver forbedringer og ændringer i sine produkter, kan ovenstående 

specifikationer ændres uden forudgående notifikation. 

Fabriksgaranti 
Enhanced Visions garanti-politik for Amigo HD 

Enhanced Visions produkter er lavet til at give Dem den højest mulige billedkvalitet, praktiske funktioner, 

brugervenlighed og pålidelighed. Amigo HD-apparatet er blevet inspiceret og testet før det blev afsendt fra 

fabrikken. Enhanced Vision garanterer Amigo HD mod defekte materialer og/eller håndværk under normal 

brug i to (2) år fra den dag, apparatet oprindeligt blev købt. Enhanced Vision vil enten reparere eller 

erstatte produktet inden for garantiperioden. Produktet omfattes ikke af andre implicitte eller eksplicitte 

garantier. 
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Denne garanti gælder ikke: 

a. Defekter eller skader som følge af misbrug, brug ud over på normal og vanlig måde, uheld eller 

misligeholdelse. 

b. Defekter eller skader som følge af ukorrekt brug, vedligeholdelse, installation, tilpasning, 

ombygning eller ændringer i produktet. 

c. Defekter eller skader som følge af indtrængen af væsker eller fødevarer. 

d. Ridser i produktets plastoverflade som følge af almindelig brug. 

e. Defekter eller skader som følge af brug af Amigo HD med udstyr der ikke er leveret eller designet af 

Enhanced Vision. 

 

 For at opnå garantien, skal De kunne dokumentere købet, specifikt hvilken dato apparatet er købt. 

 Enhver brug af dette apparat sker på betingelse af brugerens viden om visse risici som følge af brug 

af et synshjælpemiddel. 

 Yderligere 2 års garanti kan tilkøbes indenfor 12 måneder efter køb af produktet. Kontakt venligst 

Enhanced Vision for yderligere information herom. 

Det anbefales at opbevare originalemballagen til produktet, i tilfælde af at De får brug for 

fabriksgarantien. Fabrikanten eller forhandleren kan ikke levere særskilt emballage til 

garantireparationer. 

 

 

  

 


